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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз (ЕС) и Грузия, договорено 

под егидата на Източното партньорство през периода от 2012 до 2013 г., следва модела 

на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, което обхваща най-

амбициозното споразумение за свободна търговия, което ЕС някога е договарял с трета 

държава, с изключение на държавите от Европейското икономическо пространство.  

 

Чрез създаването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ)1 с 

ЕС Грузия следва да увеличи достъпа си до пазара в най-големия икономически блок, 

като поеме обвързващи ангажименти за приемането на законодателство, стандарти и 

общи ценности, докато ЕС ще се възползва от по-гладки търговски потоци и по-добри 

условия за инвестиции в Грузия. ЗВЗСТ включва няколко разпоредби, насочени към 

реформиране на търговията и свързаните с нея политики на Грузия, в съответствие със 

и въз основа на достиженията на правото на ЕС. Те ще осигурят модернизация на 

икономиката, влагане на инвестиции на ЕС в страната и по-добра и по-предвидима 

политическа среда.  

 

Достъп до пазара 

 

ЗВЗСТ предвижда пълно премахване на всички вносни мита и забрана на износните 

мита за всички стоки от страна на ЕС, считано от датата на влизането в сила на 

споразумението. Само някои селскостопански стоки (предимно продукти от 

животински произход, захарни и зърнени продукти), които се считат за чувствителни в 

ЕС, ще бъдат предмет на наблюдение на търговските потоци. Освен това ограничен 

брой плодове и зеленчуци, които подлежат на входни цени в ЕС, ще бъдат 

либерализирани в рамките на тарифни квоти, обхващащи традиционни търговски 

потоци. 

 

Правила за произход 

 

Грузия ще приложи правилата за произход, което прави възможно нейното 

присъединяване към Пан-евро-средиземноморската конвенция като зона на кумулация 

на производствени процеси в ЕС и други страни по нея и което насърчава 

положително регионалната икономическа интеграция за търговия със стоки. 

 

Услуги и установяване 

 

ЕС и Грузия взаимно си предоставят достъп до пазара за трансгранични услуги в голям 

спектър от области извън рамките на ангажиментите, предвидени в ГАТС. По-

специално страните се договориха за широк достъп до установяване за голям спектър 

от сектори, които са съпътствани от т.нар. разпоредби относно „режим 4“, 

предоставящи право на временна работа на квалифициран персонал в ЕС или Грузия, в 

сектори, обхванати от разпоредбите относно установяването. 

 

                                                 
1 Дял IV от Споразумението за асоцииране. 



 

PE537.345v02-00 4/6 AD\1039450BG.doc 

BG 

 

Интелектуална собственост 

 

Страните засилват своя ангажимент за закрила на интелектуалната собственост извън 

рамките на разпоредбите на Споразумението на СТО за свързаните с търговията 

аспекти на правата върху интелектуалната собственост (TRIPS). Те се отнасят до 

разширена закрила на различните права върху интелектуалната собственост (т.е. 

търговски марки, патенти, дизайн, сортове растения), подобрено сътрудничество и по-

силно (гражданско) правоприлагане на правата върху интелектуалната собственост, 

включително на границата. По същия начин Споразумението относно географските 

указания е изцяло интегрирано в ЗВЗСТ. 

 

Обществени поръчки 

 

ЕС и Грузия се стремят към по-нататъшна и постепенна (в срок до 8 години) 

модернизация на грузинската система за възлагане на обществени поръчки и 

привеждане на законодателството в съответствие с това на ЕС. Завършването на 

процеса на реформи, насочен към адаптиране на грузинските практики за възлагане на 

обществени поръчки към тези на ЕС, би довело до по-добър достъп до пазара на ЕС 

въз основа на национално третиране, над определени прагови стойности.  

 

Услуги 

 

Процесът на реформи ще включва областите на пощенски и куриерски услуги, 

международен морски транспорт, електронни комуникации и финансови услуги. В 

резултат на това ЕС може да задълбочи достъпа до пазара в областта на услугите в 

рамките на двустранните ангажименти в сферата на услугите. Грузия предвижда до 10 

години за постепенния процес на реформи. 

 

Не на последно място, Споразумението за асоцииране предвижда широко специфично 

за секторите сътрудничество и повсеместно сближаване на нормативните уредби, 

които водят до дългосрочни промени по отношение на устойчивото развитие, 

зачитането на околната среда, трудовите права и т.н. 

 

Очаква се ЗВЗСТ да увеличи търговията между ЕС и Грузия с 12% по отношение на 

износа на Грузия за ЕС и със 7,5% по отношение на вноса от ЕС. Очаква се като цяло 

ЗВЗСТ да подобри салдото по текущата сметка на Грузия и да увеличи БВП с 4,3% 

(292 милиона евро от националния доход) при условие че бъдат завършени реформите. 

 

Заключения 

 

Докладчикът счита, че Европейският парламент ще предложи на Грузия, давайки 

своето одобрение на Споразумението за асоцииране, по-близко до Европа бъдеще. Той 

изразява задоволство от факта, че Парламентът на Грузия е ратифицирал 

споразумението на 18 юли, като по този начин позволява временното му прилагане, 

считано от 1 септември 2014 г. Докладчикът подчертава, че Споразумението за 

асоцииране ще се окаже положително, ако бъде приложено изцяло от двамата 

партньори. ЕС следва да подпомогне Грузия при приемането на съответните закони и 
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постановления и при наблюдението на тяхното действително прилагане. 

 

****** 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да препоръча Парламентът да даде своето одобрение на предложението за решение на 

Съвета за сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за 

асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 

техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна. 
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